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Buscant actors desesperadament 

• Nacho Cano ultima a BCN el repartiment del musical 'Hoy no me puedo levantar'

LUIS TROQUEL

Diumenge al matí, dia 3 d'octubre, escola Coco Comín. Una cinquantena de somnolents actors
s'enfronten a un precipitat càsting, pensant això d'Hoy no me puedo levantar. Si el títol ja era
emblemàtic per si sol, ara adquireix caràcter d'empresa: Hoy no me puedo levantar SL és la marca
comercial que el Grupo Drive, acabat de crear, ha assignat a la seva divisió de musicals. I el títol del
primer, amb cançons de Mecano.

El dirigeix el mateix Nacho Cano. "Però no va ser exactament idea meva", afirma el popular
excomponent del trio madrileny. "L'èxit dels musicals amb cançons d'ABBA i Queen ho demanava
a crits. Ja ho tenia al cap quan van començar a arribar-me diferents propostes a la vegada". Ell
també va escollir David Serrano com a guionista, ploma de moda gràcies a l'èxit dels seus Días de
fútbol i Al otro lado de la cama. Ni Ana Torroja ni José María Cano s'hi han involucrat, "però els agrada
la idea i confien en mi", assegura. "Jo he fet coses molt diferents i estic convençut que passaré
l'examen sense problema".

Els que no estan tan tranquils són els aspirants, de manera que l'actor Secun de la Rosa s'encarrega
d'assessorar-los. Per passar el càsting s'han de posar una samarreta que promociona Hoy no me puedo
levantar a tot drap. Això sí, després els la regalen. "No ha sigut idea meva però jo també la porto",
afirma Nacho. "I em queda molt bé, ¿no?". Les tàctiques publicitàries de Santiago Segura creen
escola. L'actor està a punt d'estrenar una pel.lícula que també rendeix culte al grup, El asombroso
mundo de Borjamari y Pocholo. "Canten cançons nostres i jo hi surto un moment, però amb això sí
que no hi he tingut res a veure".

Gairebé tots són professionals, no com a Madrid, on les proves van ser multitudinàries. De fet, es va
decidir a venir a Barcelona al no trobar tots els actors adequats. Al contrari del que passa en un
escenari, quan en un càsting t'aplaudeixen a mitja cançó no és cap honor, sinó una forma educada de
descartar-te. De totes maneres, Nacho està content. Creu que ha trobat les peces que faltaven per a un
musical amb objectius poc corrents. "Si la gent no canta totes les cançons igual que si assistissin a
un concert, mal futuròleg estic fet".
Nacho Cano i Secun de la Rosa observen una
actriu, diumenge.
QUIM ROSER
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques


	Buscant actors desesperadament
	• Nacho Cano ultima a BCN el repartiment del musi�
	LUIS TROQUEL



